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H LYSP AUDIT μισθοδοσία είναι τεχνολογικά και λειτουργικά μια εφαρμογή
υψηλών προδιαγραφών, η οποία διαχειρίζεται βάσεις δεδομένων SQL, και
λειτουργεί σε περιβάλλον εργασίας XP και άνω.

Αποτελεί μια πλήρως παραμετροποιημένη εφαρμογή η οποία λειτουργεί σε
ένα φιλικό και εργονομικό περιβάλλον εργασίας. Απευθύνεται σε
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και χαρακτηρίζεται από ταχύτητα,
απλότητα και ευελιξία.

Η εφαρμογή είναι συνδεδεμένη με τις υπόλοιπες ενότητες του
μηχανογραφικού συστήματος, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και αυτόνομα.

Προσιτό κόστος
Η LYSP AUDIT μισθοδοσία είναι ένα προϊόν
με πολύ καλή σχέση ποιότητας και τιμής.

Συνδεσιμότητα
Υποστηρίζει συνδεσιμότητα με εφαρμογές
τρίτων, όπως με Microsoft Office (Word,
Excel κ.λ.π.) ή μέσω API (Application
Programming Interface). Τα δεδομένα που
εμφανίζονται στις λίστες εγγραφών
(Browsers) μπορούν να εξαχθούν σε μορφή:
Αρχεία κειμένου (CSV), XLS (MS Excel),
HTML.
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H LYSP AUDIT μισθοδοσία διατίθεται με
έτοιμη παραμετροποίηση, βάσει των
τελευταίων αλλαγών της εργατικής,
ασφαλιστικής και φορολογικής
νομοθεσίας.

Η εφαρμογή διαθέτει μηχανισμούς
μεταφοράς δεδομένων από άλλες
εφαρμογές έτσι ώστε να μπορέσετε να
ξεκινήσετε όσο το δυνατόν γρηγορότερα
την λειτουργία της.

Γρήγορη έναρξη λειτουργίας 

Η LYSP AUDIT μισθοδοσία διαθέτει ένα λειτουργικό και εύχρηστο user interface. H
εξοικείωση των χρηστών στο νέο περιβάλλον είναι άμεση. Τα μενού και οι οθόνες
εργασιών προσαρμόζονται ανά χρήστη βάσει των πληροφοριών που επιθυμεί να
προβάλλονται στην οθόνη του.

Προσομοιώνει λειτουργίες χειρισμού DOS για εύκολη προσαρμογή των χρηστών (πχ.
λειτουργία με πληκτρολόγιο και mouse, εκτέλεση εντολών με Function keys εκτός από το
tool bar κ.α.)

Παρέχει πολλαπλούς τρόπους εύρεσης στοιχείων με την χρήση κουμπιών (buttons) ή
δεξιού κλικ του mouse στο πεδίο ενδιαφέροντος στις λίστες εγγραφών (Browsers). Όλα
τα ευρετήρια προσαρμόζονται στις ανάγκες του χρήστη και δίνουν την δυνατότητα
σύνδεσης με το αρχείο που αφορούν για εισαγωγή νέου στοιχείου.

Έχει επαναληπτικό drill-down σε όλα τα πεδία των οθονών ή των αναφορών που
εμφανίζονται στην οθόνη και συγκεντρώνουν πληροφορίες, για περαιτέρω ανάλυση της
προέλευσης τους (π.χ. κ.λ.π.).

Δίνει την δυνατότητα δημιουργίας φίλτρων οριζόμενα από τον χρήστη, για ομάδες
δεδομένων (πχ. ανεξόφλητα παραστατικά, εκκρεμή δελτία κ.α), τα οποία αποθηκεύονται
για κλήση οποιαδήποτε στιγμή. Επίσης δίνει την δυνατότητα συνδυαστικής ταξινόμησης
και ομαδοποίησης των στηλών των οθονών εργασίας.

Ευχρηστία και λειτουργικότητα

Ταχύτατη λειτουργία
Η LYSP AUDIT μισθοδοσία διαχειρίζεται μεγάλους όγκους δεδομένων σε πολύ γρήγορο
χρόνο. Έτσι λειτουργίες όπως ο μαζικός υπολογισμός μισθοδοσίας, ενημερώσεις κ.α.,
εκτελούνται ταχύτατα για να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία της επιχείρησης.



Παραμετρικότητα

Γενικά χαρακτηριστικά
Διαχείριση απεριόριστων εταιριών.
Διαχείριση απεριόριστων υποκαταστημάτων.
Διαχείριση απεριόριστων χρήσεων ανά εταιρία/υποκατάστημα.
Παρακολούθηση ανά Κέντρο Κόστους.
Παρακολούθηση ανά Έργο.
Multi User λειτουργία χωρίς περιορισμούς.
Ενημέρωση λογιστικών βιβλίων.
Δημιουργία απεριόριστων παραστατικών ανά ενότητα της εφαρμογής, με ορισμό

παραμέτρων ανά παραστατικό (ενημερώσεων, ελέγχων, απαγορεύσεων, υπολογισμού
φόρων, πλήθος αντιτύπων, κ.α.).

Έτοιμες αναφορές για έλεγχο και πληροφόρηση.

Διαχείριση Συμβάσεων.
Διαχείριση Ασφαλιστικών και Επικουρικών ταμείων.
Διαχείριση Κωδικών Δραστηριοτήτων, Ειδικοτήτων, Ειδικών Ασφαλίσεων, Πακέτων

Κάλυψης και Ειδικής Κάλυψης ΙΚΑ.
Σύνδεση πακέτων κάλυψης με Κωδικούς Δραστηριοτήτων, Ειδικοτήτων και Πακέτων

Κάλυψης ΙΚΑ.
Πλήθος υπολογιστικών και πληροφοριακών στοιχείων του εργαζόμενου.

Παρακολούθηση όλων των σχέσεων εργασίας (Μισθωτοί, Ημερομίσθιοι, Ωρομίσθιοι,
μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, τεκμαρτά ημερομίσθια, ελεύθεροι επαγγελματίες
κλπ.).

Αυτόματος υπολογισμός μισθοδοσίας και ανά εργαζόμενο (τακτικών αποδοχών, δώρων,
αδειών και επιδομάτων, προκαταβολών, δανείων, υπερωριών, αποζημιώσεων και λοιπών
επιδομάτων).

Ημερολόγιο κινήσεων εγγραφών όλων των μισθοδοτικών περιόδων των εργαζομένων.
Πλήρης πρόσβαση στα στοιχεία εγγραφής και δυνατότητα μεταβολής από τον χρήστη.
Υπολογισμός και αποστολή αρχείων προς ΕΦΚΑ, ΥΕΚΑ, ΑΑΔΕ.
Παρακολούθηση ιστορικότητας όπως εμφάνιση όλων των μισθοδοσιών του

εργαζόμενου, εμφάνιση τροποποιήσεων μισθών κ.α.
Πραγματοποιεί ελέγχους ή και απαγορεύσεις κατά την καταχώρηση.
Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων από συστήματα ωρομέτρησης.
Τήρηση παρουσιολογίου ανά εργαζόμενο και αυτόματη ενημέρωση μισθοδοσίας.
Επικοινωνία με όλες τις εξωτερικές εφαρμογές και αρχειοθέτηση εγγράφων ανά εταιρία

και εργαζόμενο.

Εργασίες μισθοδοσίας
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Η LYSP δραστηριοποιείται στον τομέα
ανάπτυξης λογισμικού από το 1988. Με
πολλές εγκαταστάσεις στο ενεργητικό
της, έχει χτίσει τεράστια εμπειρία και
τεχνογνωσία στην ανάπτυξη και
υλοποίηση ποικίλων εφαρμογών,
παρέχοντας εξατομικευμένες turnkey
client-server λύσεις με προτεραιότητα την
υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία του
λογισμικού.

Η εταιρία μας θέτει ως προτεραιότητα την
ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών της
κάθε επιχείρησης. Για τον λόγο αυτό, με
δεδομένο ότι κάθε επιχείρηση είναι
διαφορετική, μελετάμε διεξοδικά την κάθε
περίπτωση και ενσωματώνουμε τις
καλύτερες επιχειρηματικές πρακτικές στα
προϊόντα μας, με μεγάλη επιτυχία.

Η πολυετής πορεία μας σφραγίζεται από
την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών,
μεταξύ των οποίων η πλήρης υποστήριξη,
μελέτη και συμβουλευτική καθοδήγηση σε
θέματα μηχανοργάνωσης, εγκατάστασης,
επέκτασης και εξέλιξης.

Η κατασκευή προϊόντων και η παροχή
υπηρεσιών γίνεται από εξειδικευμένο
προσωπικό, που επιμορφώνεται διαρκώς
και εκπαιδεύεται να καλύπτει ταχύτατα τις
ανάγκες των πελατών που μας
εμπιστεύονται.

Αφουγκραζόμαστε τις 
ανάγκες σας

Να λειτουργήσετε γρήγορα,
εκπαιδεύοντας σωστά το
προσωπικό σας
Να εφαρμόσετε αποτελεσματικά
την λύση με minimum κόστος
Να διατηρήσετε και να αυξήσετε
την αξία της επένδυσης

Οι λύσεις λογισμικού είναι κάτι
περισσότερο από λειτουργικά συστήματα
και βάσεις δεδομένων. Τέτοιες λύσεις
περιλαμβάνουν την διαδικασία της
εκπαίδευσης, την μετάπτωση δεδομένων,
την βελτίωση ξεπερασμένων διαδικασιών,
την προσαρμογή στις απαιτήσεις σας,
συμβουλές για την βέλτιστη πρακτική
εφαρμογή, την ολοκληρωμένη υποστήριξη
καθώς και την σωστότερη αρχική
επένδυση με χαμηλό κόστος.

Η εταιρεία μας, κατέχοντας πλήρως το
αντικείμενό της, αναγνωρίζει την ανάγκη
σας για αποτελεσματικές και προσιτές
λύσεις που θα ενισχύσουν την
επιχειρηματικότητά σας και σας παρέχει
μια πλήρη σειρά υπηρεσιών που
προσαρμόζονται στις δικές σας
συγκεκριμένες επιχειρησιακές ανάγκες, με
γνώμονα το δικό σας όφελος στο
συντομότερο χρονικό διάστημα.

η lysp

υπηρεσίες

Είμαστε εδώ για να σας
βοηθήσουμε:



www.lysp.gr

e-mail: info@lysp.gr

ΑΙΓΑΙΟΥ 100 
171 24 Ν.ΣΜΥΡΝΗ
ΤΗΛ: 210 9310500 
FAX: 210 9316345


